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REPORTAGEM ESPECIAL

No Lar dos Idosos – que 
neste mês completa 25 anos – as 
visitas foram retomadas com 
hora marcada e já melhorou 
muito o ânimo dos residentes. 
No entanto, os passeios externos 
continuam proibidos. “Nossos 
internos costumavam passear na 
casa dos familiares aos finais de 
semana e isso não acontece há 
um ano e meio, pois ainda não 
é permitido. O problema é que 
muitos não conseguem entender 
isso”, revela a assistente social 
do Lar dos Idosos, Taíse Lesses. 

Para driblar o momento, 
ainda de restrições, diver-
sas atividades são realizadas 
internamente. Os idosos têm 
uma equipe multidisciplinar à 
disposição, composta por psicó-
loga, enfermeira, fisioterapeuta, 
assistente social, nutricionista, 
técnicos de enfermagem, cuida-
dores de idosos. A equipe conta, 
ainda, com cozinheiros, admi-
nistradora e secretária, além da 
diretoria, que é voluntária.

O Lar dos Idosos está com 
lotação máxima, com 33 inter-
nos entre 63 e 92 anos. Destes, 
mais de 50% sofrem de Al-
zheimer e 45% são cadeirantes, 
além disso, muitos sofrem de 
depressão.

A Casa de Repouso para 
Idosos Vida Plena está em fun-
cionamento há 2 anos e meio, e 
conta com oito internos entre 78 
e 91 anos. As principais patolo-
gias são hipertensão, diabetes, 
Alzheimer e AVC.

De acordo com a enfermei-

Idosos e a riqueza de seus 
ensinamentos
A troca de experiências entre gerações enriquece a convivência e auxilia  
na construção de uma sociedade mais justa e solidária

Hoje, dia 1º de outubro, é 
celebrado o Dia Nacional 

do Idoso e o Dia Internacional 
da Terceira Idade. O objetivo 
das datas é lembrar a impor-
tância dos cuidados com este 
grupo, assim como os seus 
direitos. No Brasil, o dia 1º 
de outubro foi estabelecido na 
criação do Estatuto do Idoso, 
em 2003. Já o Dia da Terceira 
Idade, foi instituído pela Or-
ganização das Nações Unidas 
(ONU), em 1991.

Este ano, o Brasil alcançou 
os 40 milhões de idosos, segun-
do o Pnad (Pesquisa Nacional 
por Amostras de Domicílio). O 
número mostra que 18,9% da 
população brasileira faz parte 
da terceira idade e surpreende, 
uma vez que o IBGE (Institu-
to Brasileiro de Geografia e 
Estatística) havia projetado 
29,5 milhões de pessoas acima 
de 60 anos para 2021. Para 
2040, o instituto aponta que 
essa população deve chegar a 
52 milhões.

Os idosos, além de uma 
longa experiência de vida, têm 
muitas histórias para contar e 
muito a ensinar. A convivência 
de pessoas de diferentes faixas 
etárias enriquece a aprendiza-
gem, além de prevenir precon-
ceitos; promove a tolerância e 
respeito, além de ressignificar 
alguns papéis. O idoso, em 
especial, tem a grande impor-
tância de transmitir vivências e 
conhecimentos adquiridos.

Quem tem o privilégio de 
conviver com os pais com uma 
idade avançada, com os avós, 
bisavós,... sabe a importância 
deles no desenvolvimento. 
A troca de experiências e as 
mudanças ocorridas entre as 
gerações enriquece o desen-
volvimento da pessoa, da 
família e, consequentemente, 
da sociedade. A construção de 
uma sociedade mais justa e so-
lidária, com valorização do ser 
humano, depende do aumento 
das relações intergeracionais.

A importância dessa troca 
de experiências é tão grande, 
que o Jornal Semanal per-
guntou para alguns idosos, 
que vivem em lares de lon-
ga permanência, em Três 
de Maio, que conselho eles 
deixam para as gerações mais 
jovens. Veja as fotos e se emo-
cione com as respostas. 

As dificuldades impostas pelo 
distanciamento social

A necessidade de distancia-
mento social, devido à pandemia 
de Covid-19, teve forte impacto 
sobre os idosos. Além de mudar 
a rotina de forma abrupta, por ser 
o grupo de maior risco para a do-
ença, ainda manteve filhos e netos 
longe fisicamente por um longo 
período. A solução encontrada por 
muitas famílias para tentar reduzir 
a saudade e a distância, foram as 
videochamadas. 

Seja de suas casas ou dos lares 
de idosos, onde muitos vivem, 
esse recurso tecnológico foi muito 
utilizado neste período para apro-
ximar os idosos dos familiares. A 
partir da vacinação, que iniciou 
início deste ano, as restrições 
foram diminuindo aos poucos, 
e os encontros retornaram com 

todos os protocolos sanitários 
necessários.

O Jornal Semanal conver-
sou com os dois lares de ido-
sos de Três de Maio – ambos 
totalizam 41 idosos – e constatou 
que, as consequências do distan-
ciamento social foram sentidas 
intensamente pelos internos. Entre 
os sintomas mais verificados 
neste período estão a saudade e 
a necessidade de mais atenção, 
uma vez que não tiveram a visita 
física dos familiares por um longo 
período. E, em alguns casos, as 
videochamadas foram suspensas, 
pois muitos internos por proble-
mas de saúde, como o Alzheimer, 
não se adaptaram à tecnologia e, 
de certa forma, não entendiam o 
que estava acontecendo. 

O convivio nos lares  de idosos

PALAVRAS DE SABEDORIA
Qual o conselho para as 
gerações mais jovens?

Através de um cartaz, em poucas palavras, os idosos 
deixaram suas lições de sabedoria para as novas gerações. 
Confira o que dizem alguns internos dos dois lares de Três 
de Maio.
(OBS.: os registros foram feitos com o auxílio de profisssionais dos lares)

ra Sandra Tolfo, foi um ano e 
meio de muitas restrições, onde 
foi necessária muita conversa, 
além do auxílio dos familiares. 
“Em relação aos idosos, nos 
primeiros momentos foi mais 
fácil, mas depois, com o passar 
dos dias, a saudade da família 
foi aumentando”, conta. Nesse 
momento, a casa de repouso 
buscou amenizar a situação 
com chamadas de vídeo, muito 
carinho e atenção. “Estávamos 
todos fragilizados com a pan-
demia. E, aos poucos, as visitas 
foram liberadas com restrições e 
sempre seguindo os protocolos”, 
ressalta.

FOTOS DIVULGAÇÃO
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TERCEIRA IDADE

A aposentadoria nem sempre é sinônimo de parar de trabalhar, 
descansar e ficar de “pernas para o ar”. Muitos, mesmo aposentados 
permanecem na ativa e outros até investem em uma nova ocupação.    

No caso dos empresários Roberto Marchewicz, 64 anos, e do casal 
João Antonio, 71, e Sônia Marlí Casali, 68, de Três de Maio, eles 
nem pensam em parar com as atividades profissionais e querem manter a 
rotina de acordar cedo todos os dias e se preparar para mais uma jornada 
de trabalho.

No caso de João Antonio, o trabalho é realizado de domingo a 
domingo, iniciando o “expediente” por volta das 7 horas. Ele e a esposa 
Sônia (professora aposentada) comandam as lojas Movelar (uma em 
Três de Maio, uma em Alegria e uma em Santa Rosa) e a Toklar 
(em Três de Maio), onde empregam 21 colaboradores. 

Com uma tradição de 42 anos de empresa, João e Sônia atribuem o 
sucesso à dedicação, esforço, organização e planejamento. 

Já para Roberto Marchewicz, mais conhecido como Beti, proprie-
tário do Garajão Veículos, a maior conquista em sua trajetória de 32 
anos de empresa não é o retorno financeiro, mas sim “ver o sorriso no 
rosto dos clientes ao adquirirem um bem para o seu conforto”. 

País tem 1,8 milhão de empreendedores 
acima de 65 anos

Segundo estudo realizado pelo Sebrae, a partir dos dados da Pesquisa 
Nacional por Amostra por Domicílios Contínua (PNADC) do IBGE, 
os empreendedores brasileiros com 65 anos ou mais são os que mais 
empregam no país. 

A análise identificou que a maior proporção de empregadores (20%) 
está localizada nesse perfil de empreendedor. Ainda de acordo com o 
Sebrae, quando comparados às outras faixas etárias, os donos de negócio 
que são empregadores nesta faixa etária são os que mais possuem fun-
cionários, sendo 71%, com 1 a 5 empregados; 11%, com 6 a 10 empre-
gados; 10% com 11 a 50 empregados e 8% com 51 ou mais empregados. 
Assim, apesar de responderem por só 7,3% do total de empreendedores, 
esses empreendedores da 3ª idade constituem o grupo que proporcional-
mente mais gera emprego entre os Pequenos Negócios.

Os números analisados são relativos ao terceiro trimestre do ano 
passado, quando o Brasil atingiu 1,8 milhão de empreendedores nessa 
faixa etária, o que corresponde a 7,3% do total de donos de negócios de 
pequeno porte. 

Os dados apontam também que os empreendedores com 65 anos ou 
mais são, em grande maioria, homens (73%), brancos (59%), chefes de 
família (73%), dedicando-se a um único trabalho (98,8%). Em termos de 
escolaridade, o empreendedor da 3ª idade é o que tem menos instrução 
quando comparado aos demais grupos. Em sua maioria, eles possuem 
nível fundamental (48%). Apesar disso são os que apresentaram o maior 
rendimento, com 10% com ganhos de mais de cinco salários-mínimos.

A importante contribuição dos idosos 
empreendedores na economia 
Pesquisa realizada pelo Sebrae, com dados do IBGE, aponta que, apesar de responderem por apenas 7,3% do total de empreendedores, 
a 3ª idade constitui o grupo que proporcionalmente mais gera emprego entre os Pequenos Negócios

‘Quero trabalhar 
enquanto tiver 
lucidez’

O casal João Antonio Casali, 71, e Sônia 
Marlí Casali, 68, de Três de Maio ainda está  
à frente dos negócios e assim quer continuar 
por muito tempo.

 Formado em Engenharia Civil, pela Univer-
sidade Federal de Santa Maria, João Antonio desde 
muito jovem iniciou sua trajetória no mercado de 
trabalho.

De origem humilde e família de 9 irmãos, cursou 
faculdade federal com bolsa-alimentação e manuten-
ção para permanecer em Santa Maria. Porém, desde 
a época já trabalhava na prefeitura daquela cidade e 
recebia por hora para se manter na faculdade. “Tive 
que enfrentar muitas coisas na vida e por isso dou 
valor a tudo que temos hoje”, lembra.

Depois que retornou a Três de Maio, trabalhou 
por mais de 20 anos na área de Engenharia Civil. 
Para ajudar a família (o pai, a mãe e os 9 irmãos) ele 
apostou no empreendedorismo, abrindo um “brique” 
de móveis usados. 

De nome Bricklar, inicialmente com móveis 
usados e de linhas mais populares, os negócios foram 
prosperando. Os anos passaram e a Movelar surgiu, 
trazendo mais opções em móveis e decoração. Hoje, 
a Movelar atua com a venda de móveis mais sofisti-
cados, enquanto a Toklar tem móveis para todos os 
bolsos e gostos.

Sônia, que é professora de Matemática aposentada 
(atuou mais de 30 anos no Magistério), não quis parar 
e desde 2007 está ajudando o esposo a administrar os 
negócios. “É uma parceria que dá certo. A gente se dá 
bem no casamento e nos negócios”, afirma, lembran-
do que a união do casal já dura 44 anos.

Sobre o futuro, eles preferem não planejar, por en-
quanto. João assegura que sempre gostou de trabalhar 
e enquanto tiver lucidez não vai parar. “A gente não 
teria necessidade, mas eu prefiro estar no comando do 
que delegar para outros”.

A esposa confirma as palavras do marido. “Ele se 
sente bem, gosta do que faz. Preferimos viver o hoje e 
está tudo certo”, destaca.

Questionado sobre sucessão familiar, o casal 
– que tem dois filhos, Leonardo, 43 anos, e Lucas, 
38 – não recrimina os filhos por não se posicionarem 
quanto à continuidade das empresas da família. “Eles 

Avesso às novas tecnologias 
O empresário faz uma confidência ao dizer que 

não faz uso das novas tecnologias. “Eu não acompa-
nhei a evolução do que está acontecendo no mundo 
(novas tecnologias), mas vou seguindo”, conta, 
mostrando ao seu redor documentos, planilhas, papéis, 
entre outros. 

Ele também compara que no seu tempo, não 
tinha essa facilidade de comunicação que é hoje, com 
celular e WhatsApp. “Para se comunicar tinha telefone 
fixo, que era caríssimo. Nem dava pra comprar, a 
gente alugava e o custo era um salário mínimo, fora o 
custo das ligações”, lembra o empresário. 

Mas, embora sem se adaptar às ferramentas tecno-
lógicas, João informa que a empresa faz uso de mídias 
sociais para divulgar os produtos. “Não tenho paciên-
cia para me reciclar, então essa parte de computador, 
não quero me envolver. Deixo com as funcionárias, 
que são mais novas. Elas estão fazendo o máximo. E a 
‘papelada’ vem pra mim”, explica. 

Para ele, é tanto o “apelo” das mídias sociais que a 
empresa que “cair fora desse mercado, pode fechar as 
portas”. “Essa é uma realidade que não vai voltar atrás, 
a tendência é cada vez mais. E eu nem quero come-
çar”, brinca o empresário.

Sônia destaca a importância dos idosos no mer-
cado de trabalho como empregadores – geradores de 
vagas de emprego –, mas aqueles que querem traba-
lhar não têm muita oportunidade. “A gente vê; faltam 
vagas de trabalho para as pessoas de mais idade”, 
lamenta. 

têm as suas profissões. Leonardo, engenheiro civil, 
Lucas, jornalista. Não julgamos eles. Mas, se não for 
para passar para os filhos, vamos levando enquanto 
pudermos. Estamos vivendo o hoje”.

João Antonio Casali, 71 anos, 
empresário do ramo de móveis

Para se manter ativa, Sônia ajuda o marido a administrar a 
loja, desde 2007, quando se aposentou como professora

Projeção da população de idosos por idade no Rio Grande do Sul
para o período de 2000-2030 
Total de Idosos no Rio Grande do Sul  2.119.982
De 60 a 64 anos  643.657
De 65 a 69 anos  519.068
De 70 a 74 anos  384.913
De 75 a 79 anos  255.768
De 80 a 84 anos  163.946
De 85 a 89 anos  91.575
De 90 anos ou mais  61.055                                                                                        Fonte: IBGE

ALINE GEHM
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Como é do conhecimento de todos, a Associação de Literatura e Beneficência- Rede Verzeri é Instituição gerida 
pelas Irmãs Filhas do Sagrado Coração de Jesus, compreendendo 4 Escolas, 3 Hospitais e 2 Centros Sociais. Nosso 
quadro de colaboradores conta hoje com aproximadamente 1.100 profissionais que prestam serviços pautados 
pela missão de atuar com excelência e sustentabilidade, nas três áreas acima citadas, à luz dos valores herdados da 
nossa fundadora Santa Teresa Verzeri.

Dentre estes 3 hospitais, está o Hospital São Vicente de Paulo que no dia 18 de outubro completará 85 anos de existên-
cia, atuando no atendimento da saúde da população de Três de Maio e região. Muito além da gestão do hospital, as Irmãs 
Filhas do Sagrado Coração de Jesus possuem uma história afetiva e intensa na relação com esta cidade: foi em Três de 
Maio (na época denominada Buricá) que 7 Irmãs vindas da ltália, atenderam a um pedido de Mons. Vicente Testani para 
que nossa Congregação iniciasse a missão em terras brasileiras, assumindo um colégio. Três de Maio foi o berço que nos 
acolheu para darmos início a uma história de amor a Deus e doação ao próximo que já dura 90 anos e se espalhou por 
todo o Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Nordeste do Brasil, Bolívia, Paraguai e Argentina. Quanto bem realizado durante 
esses 90 anos! Quantas Irmãs deram suas vidas pela causa do Reino de Deus...

Estamos em Três de Maio há 90 anos, isso significa que muito antes de Três de Maio se tornar município as Irmãs 
estavam doando a vida pelo bem das famílias, tanto na educação quanto na saúde. O município está com 66 anos de eman-
cipação e certamente muito contribuímos nessa história, também com a evangelização da Palavra de Deus, com a geração 
de empregos que muito auxiliaram na vida das famílias e na formação, através do Colégio Dom Hermeto, de profissionais 
que hoje exercem suas atividades nas mais variadas áreas. O pedido inicial às Irmãs era para assumir o colégio, não um 
hospital. Mas sentindo a necessidade do povo, as Irmãs se dispuseram a contribuir também com a construção e administra-
ção de um hospital e muito foi feito e investido para que o HSVP estivesse no porte que está hoje.

No desempenho de nossa missão sempre primamos pela fidelidade a Deus que nos chamou, pela coerência dos nossos 
atos, pelo respeito e pela cordialidade nas relações com as pessoas a quem somos chamadas a servir, pacientes, familiares, 
colaboradores, autoridades civis, militares, religiosas, enfim, o povo em geral. “Nem sempre fazemos todo o bem que 
queremos fazer”, como diz São Paulo na Carta aos Romanos, mas com toda certeza, buscamos a cada dia de nossas vidas 
“ser sinal visível do amor de Cristo, em um serviço de caridade que ajude os irmãos e irmãs a tornarem-se conscientes de 
sua dignidade de filhos e filhas de Deus...”, como professamos no dia da nossa Consagração Religiosa como Irmã Filha do 
Sagrado Coração de Jesus.

Infelizmente às vésperas de completar seus 85 anos, o Hospital São Vicente de Paulo passa por um momento de extre-
ma gravidade, sem recursos necessários para manter aberto o serviço de URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. As despesas 
são bem maiores que as receitas, o que causa um prejuízo mensal que vem se repetindo historicamente e que em outras 
épocas já havia sido informado ao Poder Público e a população em geral. Nossa Instituição é Filantrópica, não tern por 
objetivo o lucro, mas isso não significa que não precise de resultados equilibrados financeiramente para poder cumprir 
com suas obrigações junto a médicos, colaboradores, fornecedores, etc... Apenas e tão somente precisamos que os recursos 
que entram (principalmente os oriundos do Poder Público para atendimento SUS) sejam capazes de cobrir os custos que 
saem e, como isso não ocorreu nos últimos anos, chegamos a essa situação crítica. Durante muito tempo a Rede Verzeri 
arcou com esse ônus, direcionando recursos de outras Unidades da Rede (Escolas e até mesmo Centros Sociais), venden-
do alguns patrimônios para cobrir o pagamento dos valores. Só nos últimos 6 anos, foi coberto um déficit do hospital de 
mais de 10 milhões de reais. Chegamos em um ponto que a Mantenedora e as Unidades não têm mais como suportar tais 
despesas.

A Constituiçăo Brasileira, em seu artigo 6ᵉ, prevê que é dever do Estado, enquanto Poder Público (União, Estados e 
Municípios), “garantir o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços de saúde”. Nesse sentido, não cabe à nos-
sa Instituição suportar o custeio da saúde pública na Região. Inúmeras vezes foram feitas tentativas de negociação junto 
ao Poder Público, inclusive em gestões anteriores. Alguns valores repassados foram reajustados, porém, permanecendo 
ainda insuficientes para cobrir os custos do atendimento da Urgência e Emergência. Esta situação já havia sido reportada 
ao Poder Público em diversas reuniões e também através da prestação de contas mensalmente enviada pelo hospital para 
a Secretaria Municipal de Saúde de Três de Maio. Tanto o Poder Público é conhecedor da grave situação financeira do 
Hospital e de que os recursos aportados são insuficientes, que a Prefeitura de Três de Maio tentou buscar maior repasse 
de verbas através de Projeto de Lei 021/2021, o qual foi rejeitado pela maioria dos vereadores. A partir desse fato, procu-
ramos o Ministério Público no dia 01/09, para informar que não teríamos recursos para garantir o pagamento de nossas 
obrigações a partir do dia 01/10/2021.

Desde então, estivemos aguardando a manifestação das partes envolvidas, especialmente o Poder Público, que, como é 
do conhecimento de todos, não apresentou alternativas concretas para a solução da questão.

Sendo assim, para não deixar a população desassistida, e em nome da história de nossa Congregação em Três 
de Maio, a Instituição, com muito esforço e, como última possibilidade de alavancar crédito, buscou por meio de 
empréstimo bancário valor para aportar e sanar os débitos junto aos médicos, no que se refere aos meses de julho, 
agosto e setembro, bem como manter o serviço por ora. Importante salientar a parceria do Sicredi nesta operação 
e em outras ações realizadas em prol do Hospital São Vicente de Paulo.

Permanecemos no aguardo de iniciativas que nos levem a encontrar uma solução não ape-
nas momentânea, mas definitiva da grave situação por que passa o Hospital São Vicente de 
Paulo.

Implorando as bênçãos do Sagrado Coração de Jesus sobre todo o povo de Três de Maio e região.

CARTA ABERTA À POPULA ÇÃO 
DE TRÊS DE MAIO E REGIÃO

Porto Alegre, 28 de setembro de 2021

Roberto Marchewicz, 64 anos, mais conhecido como 
Beti, também está aposentado, mas continua à frente da 
Garajão Veículos, revenda de carros novos e usados – que 
foi fundada em 1989. 

Sobre o fato de estar há tanto tempo estabelecido no 
ramo empresarial, Beti avalia que não existe segredo, 
mas é fundamental exercer a atividade com credibili-
dade, responsabilidade e ter consciência sobre o tipo de 
negócio. Para o empresário, não é o retorno financeiro 
que é a maior vitória nesses 32 anos de empresa, mas o 
sorriso no rosto dos clientes ao adquirirem um bem para o 
seu conforto. “Essa é a mensagem de alguém que tem 64 
anos e que tem a serenidade de saber que o veículo não é 
apenas uma venda, mas a satisfação do cliente, a reali-
zação de um sonho”, comemora. A empresa tem quatro 
colaboradores, sendo três da família.

O empresário brinca que não se sente com 64 anos. 
“Tenho uma cabeça de 40 anos. E com certeza, o dia que 
eu não puder mais trabalhar vou me considerar velho, um 
inútil. A velhice acho que é depois dos 100 anos. Acre-
dito que nós e as novas gerações terão uma longevidade 
maior e mais qualidade de vida que as gerações passadas 
– nossos pais e avós – pois a idade é apenas uma questão 
temporal. Não é um significado de velhice”, avalia.

Para se manter bem, Roberto pratica esportes, como 
corrida, ciclismo, e futebol. “Também jogo canastra, 
estudo, leio, faço palavras cruzadas. Exercito o corpo, a 
mente e o cérebro”, diz, ressaltando que não sente o peso 
da idade, embora veja no espelho as marcas do tempo. 

Roberto revela que inicia o dia com a mesma dispo-
sição, a mesma vontade de vender, de buscar alternativas 
de quando ainda tinha uns 30 anos, e revela que ainda 
participa de cursos de vendedor. “Não me vejo velho, 
cansado; acordo cedo para começar a cada novo dia. Essa 
é a minha filosofia de vida, com vontade de vencer. Me 
sinto um guri, e este espírito de guri vou ter até o final dos 
meus dias”, destaca.

Questionado sobre sucessão familiar nos negócios, 
Beti afirma que no momento não pensa em parar. Mas, 
se vir acontecer, vai ocorrer naturalmente, com o filho 
Matheus – que já trabalha na empresa e é formado em 
Administração. “Nasci e me criei em Três de Maio. Cons-
truí minha vida profissional, política e social no municí-
pio. Com certeza, gostaria de ver a empresa ser sucedida 
pelos filhos”, destaca, lembrando que a filha Micheli é 
nutricionista. 

‘O dia que eu não 
puder mais trabalhar 
vou me considerar 
velho’

Conhecido como ‘Beti’, o empresário diz que é preciso exercitar 
o corpo, a mente e o cérebro e que até hoje se atualiza, 
participando de cursos de vendedor

Roberto Marchewicz, 64 anos, empresário 
do ramo de venda de veículos
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